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Blisko szczytu – wsparcie i mobilizacja czy …? 
 
 

Sukces na Igrzyskach Olimpijskich: wejście do finału, zdobycie medalu, jest 
uwarunkowany wieloma czynnikami. Zawodnicy, którzy zakwalifikowali się na Igrzyska 
w swojej konkurencji tworzą grupę o podobnym poziomie sportowym, podobnych 
umiejętnościach technicznych. Prawie każdy z nich może wygrać. Strzelectwo jest sportem, 
gdzie w gronie faworytów może być aż 15 osób, rzadko się zdarza, żeby na tym poziomie 
wyszkolenia można było stawiać na jednego zawodnika, który zdobędzie medal. Tacy 
faworyci często „zawodzą”. Przykładem może być Ukrainka Olena Kostevich, którą można 
było uważać za 100% kandydatkę do złotych medali olimpijskich w Rio de Janeiro (jak się 
zakończyło chyba wszyscy wiemy…miejsca w trzeciej dziesiątce). 

Przygotowanie do Igrzysk jest bardzo ważnym elementem w drodze do sukcesu, ale 
również nie gwarantuje medalu, może tylko nie wyeliminować zawodnika z walki. Nie można 
powiedzieć, że wspomniana wcześniej Ukrainka źle się przygotowała. Miała ona 
przećwiczonych już kilka cykli olimpijskich zakończonych sukcesem, z tym samym zespołem 
trenerskim, a mimo to na Igrzyskach w Rio de Janeiro nie przyniosło to oczekiwanego efektu. 
Co się stało? Od czego zależy sukces na Igrzyskach? Czy od dyspozycji w dniu startu 
a może od oczekiwań własnych tzw. presji wewnętrznej? Czy wystarczy świetne 
przygotowanie techniczne czy jednak jest coś więcej?  

Celem tego artykułu jest pokazanie z własnych doświadczeń z czym spotykają się 
zawodnicy i na co trzeba zwrócić uwagę aby dobrze ich przygotować do ważnych startów. 
Z jakimi problemami zmagają się trenerzy, którzy ich przygotowują do najważniejszych 
zawodów aż w końcu z czym ma do czynienia całe środowisko strzeleckie, które ma 
ogromny wpływ na końcowy wspólny sukces… 

Postawmy więc pytanie: Czy atmosfera wokół 
zawodnika może szkodzić? Czy oczekiwania 
środowiska i ogólna atmosfera w zespole może mieć 
negatywne skutki na zawodnika? Jeśli tak to jakie? 

Występuje szereg tego typu czynników, które 
mogą zakłócić i negatywnie wpłynąć na dyspozycję 
dnia zawodnika. Na każde z tych postawionych pytań 
można by odpowiedzieć twierdząco. Jednym z takich 
czynników szczególnie mocno oddziaływujących na 
zawodnika jest właśnie atmosfera wokół startu i tego 
jak kibice, przyjaciele czy rodzina odnoszą się do tego. 

Internet to potężne narzędzie, bez którego w obecnych czasach trudno sobie wyobrazić 
funkcjonowanie. Dzięki niemu pogłębiamy swoją wiedzę, jesteśmy bliżej wydarzeń 
odbywających się na drugim krańcu świata choćby takich jak wspomniane wcześniej 
Igrzyska Olimpijskie. Jesteśmy w stanie na bieżąco śledzić i obserwować walkę na arenach 
sportowych w naszym przypadku na strzelnicach, śledzić przygotowania zawodników, ich 
cykl treningowy. Niekiedy sami zawodnicy informują nas, społeczeństwo, poprzez różnego 
typu portale społecznościowe co robią, w jakiej formie są obecnie czy też gdzie akurat 
startują i z jakim wynikiem. 
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Wszystko to dla przeciętnego Kowalskiego jest nie lada gratką. Ma dostęp do wiedzy, 
która jeszcze kilkanaście lat temu byłaby nieosiągalna dla kogoś spoza ścisłego grona 
trenerskiego danego zawodnika. Tylko czy tą wiedzę potrafi przekuć na wsparcie dla danego 
zawodnika, na chociażby próbę merytorycznej analizy czy też dyskusji o startach czy 
osiągniętych wynikach? Czy tylko w wielu wypadkach na bezpodstawne oskarżenia, próbę 
zdyskredytowania osoby w środowisku, obniżeniu jej poczucia wartości i w konsekwencji do 
zniszczenia mentalnego? 

Internet z założenia jest obszarem swobodnej wymiany zdań czy opinii. Informacje 
zdobyte w sieci kształtują nasz światopogląd. Dla niektórych niestety jest to narzędzie 
poprzez które mogą pokazać swoje 
niezadowolenie wyrzucając z siebie nienawiść, 
obrażając innych czy tez wyzywając. Często 
takie osoby nie zdają sobie sprawy, że tego typu 
zachowania docierają do zawodników, w pełnej 
czy też okrojonej wersji (łagodniejszej). Duża tu 
rola trenerów aby wszelkie informacje na temat 
danego startu czy też danego zawodnika przed 
najważniejszymi zawodami były „przechwytywane”. Aby przygotować zawodnika na 
nieprzychylność, tak ludzi jak i mediów czy portali społecznościowych, na stres z tym 
związany, aby umiał odciąć się od tego i „robił swoje” nie zważając na przeciwności. 

Dużą rolę opiekuna wirtualnego do odegrania ma w takich przypadkach również 
federacja strzelecka danego kraju. W naszym przypadku jest to PZSS poprzez jego stronę 
internetową chociaż zdecydowanie bardziej przez stronę związkową na Facebooku. 
Konkretne i zdecydowane działania mające na celu chronienie zawodników przed tzw. 
hejtem internetowym odgrywają bardzo istotną rolę, którą dało się zauważyć w trakcie 
przygotowań naszych zawodników do najważniejszego startu jakim były Igrzyska 
Olimpijskie, jak również podczas samych startów. Przykładem tutaj może być niespotykana 
wręcz fala niecenzuralnych, krzywdzących a przede wszystkim nie mających nic wspólnego 
z prawdą informacji, słów czy wyzwisk pod adresem jednej z naszych młodych zawodniczek, 
która w miarę możliwości była szybko ucinana. Utworzyła się grupa osób, która za zadanie 
chyba miała oczernienie danej zawodniczki w oczach ludzi a przede wszystkim w oczach 
innych zawodników. Chcieli zasiać tzw. ferment wśród zespołu przygotowującego się do 
Igrzysk. Wywiady telewizyjne, prasowe, kłamliwe informacje o wynikach zdobywanych przez 
inną zawodniczkę pozostająca w kraju czy w końcu o sposobie wyłonienia ostatecznego 
składu na Igrzyska-to wszystko przelało szalę goryczy i skłoniło moderatora strony 
Facebook-owej PZSS do ostrzejszego działania. Nasuwa się jedno pytanie… Jaki cel mieli 
ci ów hejterzy internetowi w takim momencie to robić?  

Warto by się zastanowić nad ich motywacją. Nad motywacją osób, które wcale nie były 
tylko anonimowymi użytkownikami internetu, ale też rozpoznawalnymi nazwiskami wśród 
naszej dyscypliny. Jest to również pytanie o granice konstruktywnej krytyki. Czy 
w momencie, gdy skład na Igrzyska jest dawno ogłoszony a dany zawodnik stoi na 
stanowisku strzeleckim i oddaje pierwsze strzały podważanie jego dorobku, ośmieszanie 
i hejt jest nadal konstruktywną krytyką? Gdzie są jej granice? W takim momencie raczej 
potrzebne jest wsparcie, zjednoczenie się środowiska strzeleckiego. Okazanie, że bez 
względu na poglądy, na różnice nas dzielące, na sposób szkolenia – akceptowany przez 
innych czy nie, jesteśmy w stanie się zjednoczyć. Być z naszą ekipą, być z tymi zawodnikami, 
którzy na swoich barkach już mają ciężar stresu związany z samym startem na 
najważniejszej imprezie sportowej. Być z trenerami, którzy takie decyzje podjęli, opierając 
się na swoim doświadczeniu, na pracy z danymi zawodnikami, w końcu na głębokich 
analizach, które zadecydowały o ostatecznym składzie. To oni wraz z zawodnikami powinni 
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czuć, że w danym momencie mają za sobą grono osób przychylnych, wspierających, którzy 
tu w kraju trzymają kciuki za powodzenie. Którzy trzymają kciuki za Polskę! 
 

 
 

 
Powrót z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. 
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